
ONS FAVORIETE FESTIVAL MENU
Alleen op festivals mogelijk in combinatie met friet, anders met brood.

Ons favoriete concept waarbij iedereen zijn eigen keuze en hoeveelheid kan bepalen is de 

perfecte keuze voor uw festival of feestje waarbij iedereen aan zijn trekken kan komen. De 

menu’s variëren van 200 tot 450 gram en zijn gemaakt van de beste producten. 

€13,- per menu. Op volle kracht draaien wij tussen de 200 en 250 menu’s per uur.

CONCEPTEN & PRIJZEN 



SATHEO MENU
Prijs: €13,- 

MIX GRILL SATHEO (3 STOKJES)

Kippedij (halal) - Varkenshaas - Buikspek

VEGA(N) SATHEO (3 STOKJES) 

Vegaspies - Groenten - Aardappeltjes

VARIATHEO (1, 2 OF 3 STOKJES) (€7 - €10 - €13)

Kies 1,2 of 3 van de 6 stokjes (of dezelfde)

Gewicht per stokje: +/- 75-100 gram

Gewicht menu: +/- 300-450 gram

Het menu zit in een recyclebaar bakje (zonder bestek).

Het menu is inclusief brood  op een stokje, sate- of 

salsasaus en kroepoek.

BROODJE GEBAKKEN  
EIERSTOK  

vegetarisch of met spek

Aangekleed met kaas,  

zuurmix, sla en saus

TOSTHEO  

(vegetarische) tosti

BROODJE MET 1 STOKJE

Kippedij - Varkenshaas - Buik-

spek - Vega 

Gewicht +/- 130 gram

Aangekleed met zuurmix, sla en 

saus

HAPPY SATHEO
KINDERMEAL
Prijs: €7,-

SATHEO KIP  

BROODJE OP STOKJE  

SAUS

BEKER COCKTHEO (RANJA)

SATHEO LUNCH
Prijs: €7,- per gerecht 

DIVERSE SOORTEN SOEP 

Tomatensoep, Groentesoep

Erwtensoep, Tom Kha Kai soep

met vega, vlees, vis op een stokje 

en broodje op een stokje 

STOKBURGER

Kant en klaar broodje 

hamburger op stokje 

Gewicht +/- 120 gram 

Ministokburger €4,50

TAPAS
Prijs: €4 per stuk 

Vlees, vis of vega(n)

Voor bij de borrel  

of als late hap

Met mijn vette M.E. Foodtruck of BBQ aanhangwagen 

kom ik graag op je festival, feest, receptie, camping, 

café, bouwplaats, bedrijfsfeest of wat voor gekkigheid 

dan ook, maar ook voor een diner aan huis (met 

chefkok).

We hebben verschillende concepten in ons programma 

zitten, maar als je zelf ideeën hebt, schroom niet om ons 

te benaderen. Hoe gekker, hoe liever!

SATHEO MIX GRILL 
MINI HAPJE
Prijs: €8,-

KLEIN BAKJE MET 

3 TAPAS VAN KIPPEDIJ, 

VARKENSHAAS,

BUIKSPEK



DINER KEUZEMENU
(KIES JE EIGEN STOKJES, MET GRATIS AMUSE)

VANAF 30 PERSONEN*
4 gangen voor €35,-, p.p. 

5 gangen voor €42,- p.p. 

6 gangen voor €49,- p.p.

7 gangen voor €56,- p.p.

 - Bisque met gamba op stokje

 - Tomaten soep met balletjes of 

champignon op een stokje

 - Tom Kha Kai soep met brood en kip/

gamba op stokje

 - Gambaspies met druif

 - Geitenkaasje met cherise of vijg op stokje

 - Zalmwrapje kruidenkaas op stokje

 - Sandwich gerookte ham rode tapenade

 - Halloumi kaas met dadel en komkommer

 - Mozzarella met tomaat en basilicum

 - Coquille met spek op stokje

 - Tonijnspies met heerlijke saus

 - Ravioli op stok met heerlijke 

limoncellosaus

 - Groentespies gemarineerd

 - Bavette op stokje met ketjapsaus

 - Surf en turf op stokje

 - Kippendij met ananas

 - Varkenshaas met shiitake op stokje

 - Verse gemarineerde ananas op stokje

 - Versfruitspies met ijs

*VOOR IEDEREEN DEZELFDE GERECHTEN

DRANK

 - Ranja €1,-

 - Koffie/Thee €2,-

 - Warme chocomel €2,50 (met of zonder slagroom)

 - Fris/Bier (blik) €2,50

 - Wijn/sangria €3,50 (Rood of wit Chardonnay)

 - Cocktail met sterke drank €4,-

 - Stokje met fruit extra in glas drank €2,50

Algemeen: alle prijzen zijn excl. 9% btw.  

Voorrijdkosten bedragen €1,50 per km vanaf Schijndel VV

Minimale afname €800,- (weekend €1200,-)

Satheo, voor goed, origineel en  

super lekker eten op een stokje.  

We bezorgen tevens een  

glimlach bij de mensen,  

dit is geheel gratis! 

Bel Satheo op 06 21 25 35 65

of mail allegekheid@satheo.nl

FEEST OF RECEPTIE TAPAS
Prijs: vanaf €12,- p.p

Aantal personen: vanaf 50 personen 

Aantal rondjes: vanaf 3 tot 6 rondjes tapas

Vlees, vis en/of vega

Maak je eigen keuze in overleg

Voor lunch en diner zijn combi’s  

mogelijk zoals:

SOEP MET STOKBURGER €13,-

SOEP MET SATHEO MENU MET 1 STOKJE €13,-

SOEP MET SATHEO MENU MET 3 STOKJES €19,50

EXTRA STOKJES OM MEE ROND TE GAAN KOSTEN 

€3,- PER STUK EXTRA. 




